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 العائالت العزيزة ،

 

ي األشهر المقبلة 
 
ي بعض  ستتخذون  ف

 
ة ولكنها صعبة ف ة مثتر

األحيان ، بعض القرارات المهمة بشأن التعليم الثانوي. هذه فتر

ي ت
ا يكون من الصعب معرفة حيث أن طفلها األول للمدرسة الثانوية.  جهز خاصة للعائالت التر

ً
هناك العديد من الخيارات وأحيان

 .تبدأيجب أن من أين 

 

ء عن أ  يعرف الوالدان  ي
ي مدارس مختلفة  يساعد النظر  و  طفلهمكل ش 

 
ي قد توفر أفضل ما يناسالمدرسة  ايجاد  عىلف

ب التر

 .العائلة

ي حير  أن  COVID-19 المفروضة بسبب فايروس كورونا  قيود البسبب 
 
. ف ي الوقت الحالي

 
، ال يمكننا إجراء جوالت مدرسية ف

ي هذه األثناء هي أهميتنا القصوىهذا أمر مخيب لآلمال بال شك ، فإن صحة ورفاهية جميع المعنيير  
 
يرجى الرجوع إل ، . ف

نت اضية   موقعنا عىل اإلنتر   Virtual School Tourللقيام بجولة افتر

ي بيئة تقدم 
 
ي سانت ألبانز ، تعليًما مصمًما خصيًصا لتلبية احتياجات كل من الفتيان والفتيات ف

 
الكلية اإلقليمية الكاثوليكية ف

حيب بالطال التعل ي كاثوليكي حيث تكون العائالت والتعلم ورفاهية الطال  تنا رعاي بنا ضمن يم المختلط. يتم التر
ي مجتمع ديت 

 
ب ف

 ."تكمأحبب البعض كما  كمبعض أحبو شعار الكلية ، دعوة يسوع إل ". كل ما نقوم به ينبع من للغاية أمًرا مهًما 

 

ي ضوء هذه القيم ، 
 
ام والتعلم والدعم والفهم والعدالة والمجتمع والعالقات اإليجابية هي القيم األساسية للمدرسة. ف االحتر

ا يحظ  
ً
ام ، ويتم تقدير التنوع  تسىع الكلية إل أن تكون مكان ويتم منح الجميع فرصة عادلة. نحن نهدف إل  فيه الناس باالحتر

 .تطوير بيئة تعليمية داعمة حيث يشعر الطالب باألمل والثقة ويتم تشجيعهم عىل استكشاف إيمانهم وتحقيق أفضل ما لديهم

 

ي أننا  500حوالي  و تحوي السابع حتر العاش  و  تضم من صف  كلية  باعتبارنا 
ي للتأكد من أن  حجمنا مناسبطالب يعت 

بما يكف 

ا قاد يشعرون بقيمتهمب معروفون بشكل فردي و الطال 
ً
رون عىل تقديم نطاق واسع ولديهم شعور قوي باالنتماء ، ولكننا أيض

 . للمناهج الدراسية ومبتكر 

 

 

 



ي سانت ألبانز ، فإن طالبنا من الدراسة عند االنتهاء  
 
ي كلية سيدينهام الكاثوليكية ف

 
محظوظون إلكمال تعليمهم الثانوي ف

ي العامير  
 
قادرة تماًما عىل تلبية احتياجات العديد من الطالب  Sydenham ، فإن 12و  11اإلقليمية. بصفتها كلية متخصصة ف

ي 
 
 .VCAL و VET و VCE المختلفير  ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية ف

 

ي  التالية متاحة عىل موقعنا  عن المعلوماتملفات 
ون   : االلكتر

 ئ ترغب بمعرفته  كل شتر

 ي إل
ون  يد اإللكتر يله وإرساله عتى التى  

يد أو  echalmers@crcstalbans.com.au طلب التسجيل الذي يمكن تت  أو إرساله بالتى

، يمكن تقديم  COVID-19بسبب فايروس كورونا   للحجر المطبق أنه نظًرا  أرجو المالحظة تسليمه إل مكتب المدرسة. 

ي وقت الحقكاهن الرعية الطلبات بدون توقيع
 
 .، ويمكن القيام بذلك ف

 ي للتسجيل
 الجدول الزمت 

  تحصيل المعلوماتإشعار 

 سات الخصوصيةسيا 

 2020 رسوم المدرسة 

  زي المدرسة 

 

ي  
 
كليتنا. مهمتنا هي ضمان أن التعليم الكاثوليكي ممكن لجميع يجب أال تكون الصعوبات المالية سبًبا لعدم تسجيل طفلك ف

ي مناقشة الرسوم ، فنحن
 
ي المنطقة. إذا كنت ترغب ف

 
ا لالتصال بم األطفال الكاثوليك ف ً  سؤولة السجل نرحب بك كثتر

جم ، يمكن ترتيب ذلك 93662544 إيلير  تشالمرز عىل الرقم . إذا كنت بحاجة إل متر ي
ون  يد اإللكتر  .أو عتى التى

 

ي أن المعلومات حول عملية التسجيل ستساعدك مبالكلية ، وأتطلع إل لقائك مأرحب باهتمامك
 
ي المستقبل ، وأثق ف

 
 .مف

 

 مع خالص التحية ،

 

 

 كريستينا يوتري 

 المديرة

 


